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1.AMAÇ: Laboratuvar mikromotor cihazının çalıştırılmasının ve bakım onarımının tanımlanması  

2.KAPSAM:  Bu talimat Teknik hizmetler ve cihazı kullanan personeli kapsar. 

3.SORUMLULAR 

Teknik Servis Personeli 

Cihazı Kullanan Personel 

4.FAALİYET AKIŞI:  

4.1.CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI 

4.1.1 Cihazın teknik özellikleri; 50.000 devisr kömürsüz, dizden ve ayaktan kumanda, digital göstergeli, 

230 watt 220 volt-50 Hz Max.Tork 7,5N-cm 

4.1.2 Diş dizimlerin de diş kesmek için kullanılır. Mufladan çıkan protezin bitim tesfiyesi ve zımparası 

için kullanılır. 

4.1.3 Kırık protez ve diş ilavesinin her türlü işleminde kullanılır. 

4.1.4 Döner aletin tam olarak yerine oturup oturmadığını ve dönme hızını, düğmesinin ilgili basamağına 

oturup oturmadığını kontrol ediniz. 

4.1.5 Dönme devri ayar düğmesi ile istenilen bir dönme hızı ayarlanır. 

4.1.6 POWER güç düğmesini ‘on’ konumuna getiriniz. Güç göstergesi yeşil renkte yanacaktır. 

4.1.7 Ayak yada diz pedalına basınca istenilen hızda çalışmaya başlayacaktır. 

4.1.8 Başlık manşonunu daima yerine oturana kadar çeviriniz. Sıkıştırma tertibatı açık konumda iken 

başlık bloke edilmiş vaziyettedir. İstenmeden motorun çalıştırılması halinde elektronik devre otomatik 

olarak çalışmayı durduracaktır. 

4.1.9 Koruyucu gözlük ve koruyucu panolar kullanınız. Aşındırma ve freze işlemi sırasında oluşan sıcak 

parçalara karşı kendinizi koruyunuz. Sağlığa zararlı olması halinde (oluşan gazlar, buharlar veya diğer 

atık maddeler),gerekli emniyet tedbirleri alınız(emme tertibat). 

4.1.10 Döner aletlerin değişimi sırasında dental laboratuar ünitesinin istenmeden çalışmasını önlemek için 

POWER güç anahtarını ‘off ‘ konumuna getiriniz. 
 

4.2 CİHAZIN BAKIM VE ONARIMI 

4.2.1 Teknik servis sorumlusu yıllık bakım ve kalibrasyon planına göre cihazın bakım işlerinin 

yapılmasını sağlar. 

4.2.2 Cihazı kullanan personel cihazlarda arıza olduğunda Arıza Bildirim Formunu doldurur ve teknik 

servis görevlisine arıza bildiriminde bulunur ve cihazın üzerine “ KULLANIM DIŞI EKİPMAN” 

etiketi asılır. 

4.2.3 Teknik servis sorumlusu arıza tanımını yapar. Arıza teknik servis tarafından giderilemeyecekse 

yetkili firma veya satıcı firma ile irtibata geçer ve arızanın giderilmesini sağlar. 

İLGİLİ DÖKÜMANLAR 

Arıza Bildirim Formu 

Tıbbi Cihaz Bakım ve Kalibrasyon Planı 

Kullanım Dışı Ekipman Etiketi 

 

 


